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Гiтарыст ДзiДзюЛя:

«МУЗЫКА ЛЕЧЫЦЬ —
НАВАТ ТЫХ, ХТО ЯЕ НЕ ЧУЕ»
Вiр ту оз ны гi та рыст Дзi Дзю Ля
су мес на з Мак сам Ло рэн сам
збi ра юц ца па зма гац ца за права прад стаў ляць Бе ла русь на
конкур се «Еў раба чанне». Днямi
пуб лi цы быў прэ зен та ва ны вынiк сумеснай творчасцi на сольным кан цэрце ар тыста «Музы ка
ле чыць», якi ад быў ся ў Мiн ску.
Аў та рам му зы кi вы сту пiў сам
ДзiДзюЛя, словы напiсаў Джо Лiн
Цёрнер, вядомы выступленнямi ў
та кiх гуртах, як Rainbow и Deep
Purple. Ча ка ец ца, што му зы ка,
якую падрыхтавалi, будзе загадкавай i мiстычнай. У нумары прысут нi чае рэд кi iн стру мент ханг.
Ха рэа графiя змяшчае эле мен ты
сурда пе ракладу, дзе тлума чыцца сэнс песнi, з мэтай дапамагчы
пачуць музыку тым людзям, якiя
маюць праблемы са слыхам, але
лю бяць музы ку.
пля цо вак, дзе но выя та лен ты маглi б за явiць пра ся бе: «Доб ра, што
iс ну юць та кiя твор чыя кон кур сы. Я
не на зi раю за дзi ця чым «Еў ра бачан нем», але ве даю, яно — доб рая
пры ступ ка да ста лас цi i сты мул для
твор час цi. Так, як i шоу та лен таў для
ма ла дых ар тыс таў з'яўля юц ца добрым штурш ком i стар та вай пля цоўкай. Гэ та доб рая пра фе сiй ная школа
ў тым сэн се, што юны му зы кант мае
маг чы масць па бачыць, як пра цуе
тэх нi ка, святло, гук, як ства ра ец ца
пры го жая кар цiн ка на сцэ не. Можна на ват па гля дзець на са мо га ся бе
кры тыч на. Ад нак та кiя шоу нi чо га
не га ран ту юць. Бо по тым усё роў на
трэ ба вяр нуц ца да му зы кi i ад ка заць
са бе на пы тан не: «Пра што я хачу
рас ка заць све ту сва i мi пес ня мi? I
толь кi ка лi зной дзец ца ад каз на яго,
то ўсё зрас цец ца».
Ус па мi на ю чы ўласны шлях у музыку, кампазiтар, музыкант i прадзюсар
рэ зю ма ваў: «Кумi ры для мяне, перш
за ўсё, мае родныя, сяб ры i тыя, хто
да па ма гаў мне ў роз ныя скла да ныя
мо ман ты. Я iх ведаю i магу асабiс та
вы ка заць словы ўдзячнас цi. Калi казаць пра музыку, то гус ты з часам мяняюцца, аднак найбольш моцна ўразiў
мя не экспе рымен тальны ф'южн, дзе
спа лу ча ец ца iн стру мен таль ная музы ка з этнiчны мi элемен та мi. Падчас
пра цы гу ка рэ жы сё рам у фальк лорным ан самб лi «Бе лыя ро сы» ў Гродне, я на ву чыўся ра зу мець народ ную
му зы ку. Са спа лу чэн ня яе з ма iм
ус пры ман нем жыц ця i ў па яд нан нi з
сучас нымi тэхна ло гi я мi з'явi лася мая
твор часць».
Алена ДРАПКО.

— Вядома, прафесар!
— Нешта не ўзгадаю, дзе вы сядзелi.
— З краю за калонай.
— Трэба ж, такая вузкая калона, а вы
ўжо дзявяты, хто за ёй змясцiўся.

caricatura.ru

Толькі паспрабуй прамазаць!

— Так, даражэнькi, нешта вы дрэнна
ведаеце! Вы на лекцыi мае хадзiлi?

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

9.00
8.56
8.50
8.39
9.14
9.07

Захад Даўжыня
дня

16.54
16.37
16.44
16.49
17.11
17.19

7.54
7.41
7.54
8.10
7.57
8.12

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Мікалая,
Мікіты, Пятра, Рыгора.
К. Здзіслава, Рыгора,
Сцяпана, Якуба.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

Прафесар на экзамене кажа студэн-

Сонца

Апошняя квадра 25 лістапада.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

— Су стрэ чу з Максам я рас цэньваю як творчую ўдачу. Мы iдзём сва- азначае, быццам ён не можа адчуваць
iм шляхам i робiм тое, што лiчым па- музыку. Мы паглыбiлiся ў тую атмастрэб ным, каб па ка заць тую му зы ку, фе ру, дзе вучацца дзецi, пагля дзе лi,
якую ствара ем i хочам дарыць аўды- на колькi яны адкры ты свету. Для мяторыi, — за значыў ДзiДзюЛя. — Мы не як для ча лаве ка, якi пiша на сваiх
не рвём ся тра пiць на кон курс, i нас афi шах, што му зы ка ле чыць, важ на
мала цi ка вяць роз ныя закулiс ныя па- да па маг чы не толь кi ма тэ ры яль на,
дзеi, што, як правiла, суправаджаюць але i адкрыць свет гукаў для тых, хто
iмкнецца спасцiг нуць музы ку, — адтакiя кон курсы.
Музыкант не адзiн год назiрае за значыў артыст.
конкурсам, i яго заўсёды цiкавiць паста ноў ка ну ма роў, рэ жы сёр скiя, гу- «Даводзiцца ўвесь час
ка рэ жы сёр скiя, му зыч ныя ра шэн нi, балансаваць памiж творчасцю
творчая смеласць i эксперыменты ар- i матэрыяльнай прасторай».
тыс таў. Ка лi ме на вi та яго ка ман дзе
па шчас цiць прад стаўляць кра i ну на
Разважаў вядо мы гiтарыст такса«Еўрабачаннi», то акцэнт будзе зробле ны ме на вi та на му зы ку, эмо цыi i ма пра iн шыя ас пек ты сва ёй творэнергiю. Творчасць i самаадданасць чай дзейнас цi, свае гус ты ў му зы цы
працэсу з'яўляюцца самымi важнымi i но выя та лен ты на сцэ не. Так, надля ўсiх музыкантаў, якiя ўлiлiся ў пра- прык лад, уда ла су мя шчаць на пi санне му зы кi i ролю кi раў нi ка ўлас на га
цэс працы.
Варта зазначыць, што творцы, пра- калек тыву яму дапамагаюць прафесiводзячы эксперымент з харэаграфiяй, яна лiзм i iнту i цыя. «Даво дзiц ца ўвесь
дзе будуць прысутнiчаць элементы з час ба лан са ваць па мiж твор час цю i
сурдаперакладам, не баяцца крытыкi ў матэ рыяль най прасто рай. У музы цы
свой бок, быццам акцэнт на праблеме да па ма гае во пыт, ад нак увесь час
пры сут нi чае по шук па трэб ных iн тамогуць няправiльна зразумець.
Дня мi му зы кан ты па бы ва лi ў Рэ- на цый. I ней кае ўнутра нае ад чу ван не
чыцкай школе-iнтэрнаце, дзе вучацца падказвае, як будзе правiльна. У мяне
дзе цi з па ру шэн ня мi слы ху. Па на зi- няма людзей, якiя прыйшлi б i сказалi:
раў шы за ву чэб ным працэ сам, выра- «Вось будзеш рабiць такую музыку, а
шылi зрабiць свой уклад i падтрымаць ас тат нiя пы тан нi мы са мi вы ра шым.
гэ тую ўста но ву. 14 снеж ня ў Го ме лi Iх не было i не будзе, бо ты сам выад бу дзец ца даб рачын ны кан цэрт, бi ра еш свой шлях i робiш крокi на iм.
срод кi ад яго ска рыс та юць на на- Я адчуваю, што з'яўля ю ся толькi прабыц цё спе цы яль на га аб ста ля ван ня i ваднi ком музыкi, i з та кой устаноўкай
тэх нi кi, якiя па тра бу юц ца дзет кам у iду па жыццi».
У ад роз нен не ад да рос ла га «Еўнаву чан нi музыцы.
— Такi сацы яльны век тар сугуч ны ра бачан ня», за дзi ця чым кон кур сам
на шай му зыч най iдэi. Ка лi ча ла век Дзi Дзю Ля не на зi рае, але пад трым лiмае ней кую не мач, то гэ та зу сiм не вае iдэю ства рэн ня роз на га кштал ту

ту:

Месяц

СЁННЯ

Работнiцы рэгiстратуры ў палiклiнiцы i супрацоўнiцы пашпартнага стала
ўмеюць есцi лiмон, не змяняючы выразу твару.
Вяселле.
— А цяпер давайце на хуткасць стукаць
адно аднаму па галаве!
— Добры тамада. I конкурсы цiкавыя!

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Тамагочы вяртаецца.
Беражыце дзяцей...
Як паведамляе The Telegraph,
японская кампанія Bandaі аднавіла вытворчасць тамагочы — віртуальнага гадаванца. У новай гульні
Tamagotchі Frіends з'явіцца магчымасць вырошчваць адразу некалькі гадаванцаў на выбар. Абноўленая чорна-белая версія тамагочы
з’явіцца ў Еўропе ўжо ў бліжэйшы
час, а каляровая — у пачатку 2014
года. Кошт будзе каля 24 долараў.
У пачатку гэтага года выйшаў дадатак для ІOS і Androіd, які таксама
прапануе паклапаціцца пра жыццё
віртуальнага звярка.
Надзея НІКАЛАЕВА.

1748

год — 265 гадоў таму ў Мiнску была адкрыта
першая аптэка: такi прывiлей граматай караля
Аўгуста III атрымаў член Мiнскага магiстрата Ян Давiд Шэйба «для поратованья здоровья людей духовного, светского
сану, в том городе живущих, так и для всего воеводства
Минского». Каралеўскi герб над ёй быў усталяваны ў знак
манапольнага права на продаж медыкаментаў. Аптэка была
вельмi патрэбна гораду, але галоўнай прычынай было тое,
што ў Мiнску праходзiлi пасяджэннi Галоўнага трыбунала
Вялiкага Княства Лiтоўскага. У горад прыязджалi сам кароль i дэпутаты з усяго княства, i ў выпадку хваробы такiх
высокапастаўленых асоб звярнуцца па лекi не было куды.
Аптэкару Яну Давiду Шэйбу былi дадзены вялiкiя льготы,
ён цалкам вызваляўся ад гарадскiх павiннасцяў. Iншым жа
асобам ствараць аптэкi не дазвалялася. Аптэка Шэйбы ажно 34 гады была адзiнай у горадзе. I толькi ў 1782 годзе быў
дадзены дазвол на адкрыццё ў Мiнску яшчэ адной аптэкi.
год — Сталiн, Рузвельт, Чэрчыль. У пачатку
Другой сусветнай вайны нiхто нават i ўявiць
не мог, што лiдары трох уплывовых дзяржаў будуць цесна супрацоўнiчаць. Але 1943 год дыктаваў свае ўмовы. У
кожнай краiны былi свае планы адносна пасляваеннага
перадзелу Еўропы. Але разумеючы, што нельга дасягнуць
мэты, не саступаючы апаненту, удзельнiкi Тэгеранскай
канферэнцыi прынялi важныя рашэннi — аб ус тупленнi
Савецкага Саюза ў вайну з Японiяй i высадцы саюзных
войскаў каля берагоў Нармандыi, а не Iталii. Праз два гады
пасля вайны шляхi лiдараў Савецкага Саюза, Злучаных
Штатаў i Вялiкабрытанii зноў разышлiся, але ў лiстападзе
1943-га яны былi разам.
год — 55 гадоў таму нарадзiўся
Уладзiмiр Мiкалаевiч Карват, першы Герой Беларусi (1996). У 1981-1994 гадах
служыў у ВПС на Далёкiм Усходзе: камандзiр
звяна, эскадрыллi, намеснiк камандзiра палка
па лётнай падрыхтоўцы. Са жнiўня 1994-га — ва
Узброеных Сiлах Беларусi, начальнiк паветрана-агнявой i тактычнай падрыхтоўкi авiябазы.
Падчас начнога вучэбнага палёту 23 мая 1996
года падпалкоўнiк Карват адвёў свой самалёт, якi цярпеў катастрофу i падаў, ад вёскi Вялiкае Гацiшча Баранавiцкага раёна
i загiнуў.
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Андрэй ВОЛЯН, палiтычны дзеяч эпохi Рэфармацыi:

«Слава продкаў служыць патомкам як светач».

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
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